
Banesikkerhet



Bakgrunn

Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta)

Kapittel 8. Godkjenning av skytebaner, godkjenning av våpenorganisasjonar og 
teknisk program
Godkjenning av skytebaner

§ 8-2.Tekniske krav til skytebane og kontroll
Skytebaner skal oppfylle krava til tryggleik som er fastsett av Politidirektoratet, samt 
andre offentlege krav.



Bakgrunn forts.

Kultur- og likestillingsdepartementet  KUD: Skytebaner - Veileder for planlegging av 
skytebaner

“Planlegging av skytebaner kan være kompliserte og tidkrevende prosesser. Det frivillige 
Skyttervesen (DFS) har fra lang tid tilbake hatt en egen anleggsavdeling ved Skytterkontoret, som 
har jobbet med slike saker. For at også andre skal kunne nyttiggjøre seg den erfaringen 
anleggsavdelingen har opparbeidet, har det vært et ønske fra flere hold om at det skulle bli 
utarbeidet en veileder for planlegging av skytebaner. Denne veilederen er utarbeidet som et svar på 
dette ønsket.”

Skytebaneforskriften

«Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988», med 
tilhørende «Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting» har krav til sikkerhetsmessige forhold på 
skytebaner, og regler for beregning av fareområde. Denne forskriften er helt sentral ved planlegging 
av skytebaner, og er styrende for utformingen. Et skytebaneanlegg må fra første stund planlegges 
ut fra forskriftens krav, slik at sikkerheten kan ivaretas på en god måte.





DSSN banesikkerhet

● Baneeiere er som oftest NSF eller DFS klubber.

● Behov organisk kompetanse og konsept

Samarbeid med NSF og POD angående banesikkerhet

 



Konsept

1. Risikovurdering / Gjennomgang av forskriften
a. Planlegging

b. Designfasen

2. Risikovurdering / Gjennomgang av forskriften
a. Byggefasen

3. Risikovurdering / Gjennomgang av forskriften
a. RM Godkjenning av matchen



Ytre sikkerhet

Indre sikkerhet Indre sikkerhet Indre sikkerhet Indre sikkerhet

Ytre og indre sikkerhet



Ytre og indre sikkerhet



Planlegging / Design fasen

Ytre sikkerhet: Gjennomgang av aktuelle skytebaner eller evt område

- Instrukser for faste baner
- Evt. bruk av feltbaner
- Evt. bruk av midlertidige baner

Hensikten er å identifisere evt. avvik som følge av bruken som er planlagt, fokus på; 
skyteretning, forgrunn, bakgrunn, rikosjettfare og omgivelser.

Dokumentere risikomomenter med risikoreduserende tiltak

Indre sikkerhet: Fokus på risikovurdering av stage design.

- Potensiale for overskridelse av 90 grader
- Startposisjoner
- Andre risikomomenter

Dokumentere risikomomentene med risikoreduserende tiltak



Ytre sikkerhet: Gjennomgang av skytebane/området



Ytre sikkerhet: Gjennomgang av skytebane/området



Byggefasen

Indre sikkerhet: Før byggingen starter, gjelder alle typer skytebaner

- Sikkerhetsvinkel: På utsiden skal det være trygt å oppholde seg. Ingen fare 
for personell og materiell.

- Pekevinkel: Vinkel for DQ. Evt. skudd utenfor pekevinkel skal ikke medføre 
fare for personell og materiell gitt at det må være tilstrekkelig avstand til 
sikkerhetsvinkel

- Byggeområdet: Defineres basert på sikkerhetsvinkel og pekevinkel. 
Tommelfingerreglen er at byggeområdes starter en meter foran pekevinkelen 
ved 90/90 stager, eller minimum 45 grader på stager uten 90/90 sidevoller



Byggefasen - sikkerhetsvinkel



Byggefasen - sikkerhetsvinkel og pekevinkel



Byggefasen - sikkerhetsvinkel, pekevinkel og byggeområdet



Indre sikkerhet - Planlegging og design fasen



Indre sikkerhet forts - byggefasen

Vurdering av Indre sikkerhet er en kontinuerlig prosess under byggingen.

Momenter som må vurderes:

- Kulefang, ikke bare bak skiven(e) mens også rundt i forhold til rikosjettfare
- Pekevinkel opp mot sikkerhetsvinkel



Hva skal dokumenteres?

STEG 1

Planlegging: 
- Ytre sikkerhet
- Bilder av området

Tegninger:
- Indre sikkerhet
- Risiko tiltak 

beskrives

STEG 2

Byggefasen
- Sikkerhetsvinkler
- Pekevinkler
- Byggeområder

Indre sikkerhet
- Risiko tiltak 

beskrives
- Bilder av tiltak

STEG 3

RM dokumenterer og 
bekrefter at steg 2 er 
gjennomført er iht. 
offentlige krav / forskriften

Rapport - del 1

Rapport - del 2

Rapport - del 3



Skytebanekonsulenter - forslag fra VEPS

● Myndighetenes/baneeierers bruk av konsulenter fra andre forbund 
uten konkret kjennskap til vår sport er en utfordring vi må kunne møte

● NROI burde ha mulighet til å utnevne 4 (eller fler) gjerne 1 i hver 
region med nødvendig kompetanse for dette

● Innspill eller kommentarer?


